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Вступ

Під час до слі джен ня ви до во го скла ду лі хе но біо-
ти аг ро ланд шаф тів Хер сонської обл. ми ог ля ну ли 
при лег лу до поля лі со сму гу по бли зу с. Рід на Ук ра-
ї на Го ло пристансь ко го р-ну. Ана ліз зі бра но го ма-
те ріа лу в ла бо ра то рії по ка зав, що один із ви дів* є 
но вим для Ук ра ї ни так со ном — Candelaria pacifica 
M. Westb. & Arup, який не що дав но було опи са но 
з ти хо оке ансь ко го уз бе реж жя Пів ніч ної Аме ри-
ки [2]. Ниж че ви світ лює мо його так со но міч ні, еко-
ло гіч ні та гео гра фіч ні особ ли вості. 

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Ма те ріа лом для ро бо ти були зраз ки ли шай ни ків, 
які ми від би ра ли  та ви зна ча ли за за галь но при йня-
тою ме то ди кою [1]. 

Ре зуль та ти до слі джен ь та їх об го во рен ня

Candelaria pacifica M. Westb. & Arup. Bibl. Lich. 106: 
352. — 2011

Слань ма лень ка, дріб но лис та, до 1 см зав шир-
шки, час то роз рос та є ть ся в ко ло нії до 20 см у діа-
мет рі. Ло па ті дор со вен траль но сплю ще ні, але 
не рід ко опук лі та по кру че ні, лус ка ті, ву зькі, 0,1—
0,6 мм зав шир шки. По верх ня від ли мон но-жов то-

*  Гербарний зразок зберігається в ліхенологічному гербарії 
Херсонського державного університету (KHER).

го, оран же во-жов то го до жов то-зе ле но го ко льо ру, 
гла день ка, по де ку ди буг риста (ри су нок). Со ре-
дії гра ну льо ва ні, міс тять ся на кін чи ках, бо ко вих і 
ниж ніх час ти нах ло па тей. Верх ній кор о вий шар — 
10—45 мкм. Сер це ви на біла, невиразна. Ниж ній 
ко ро вий шар або від сут ній, або по де ку ди сла бо роз-
ви не ний, 5—20 мкм зав тов шки. Ниж ня по верх ня 
па ву тин часта, бі лу ва та, особ ли во там, де во до рос-
те вий шар роз мі ще ний бли зько від по верх ні. Ри зи-
ни ко рот кі, бі лу ва ті, утво рю ю ть ся рід ко. Апо те ції 
в зі бра но му ма те ріа лі від сут ні. Слань К-, С-, КС-, 
Р-. Сер це ви на K-, C-, KC-, P-.

Еко ло гіч ні особ ли вості 
Зна йде ний ли шай ник мав ви гляд кіль кох роз-

сія них сте риль них сла ней. Ми вия ви ли його на 
корі Robinia pseudoacacia L. (діа метр стов бу ра 
30 см) на ви со ті 1,5 м. Асо ці йо ва ни ми ви да ми є: 
Candelariella efflorescens R.C. Harris & W.R. Buck, 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Ph. nigricans 
(Flörke) Moberg, Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier, 
Evernia prunastri (L.) Ach., Lecanora argentata (Ach.) 
Röhl, L. carpinea (L.) Vain., Melanelixia subaurifera 
(Nyl.) Essl., Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy, 
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch, 
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., R. fraxinea (L.) 
Ach., Xanthoria parietina (L.) Beltr., Pseudevernia 
furfuracea (L.) Zopf. Де ре во зростає на відста ні 4 м 
від ґрун то вої до ро ги між сільсь ко гос по дарсь ки ми 
зе мель ни ми ді лян ка ми в зоні з під ви ще ним рів нем 
пи ло во го за бруд нен ня. 
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Міс це зна хо джен ня: Хер сонська обл., Го ло-
пристанський р-н, око ли ці с. Рід на Ук ра ї на, ко ор-
ди на ти N 46°18 50.14", E 32°39 36.89", 30 м над р.м., 
16.04.2014, зі бра ла В. Кли мен ко (KHER 8423).

За галь не по ши рен ня. Ві до мо зна хід ки із за хід-
но го уз бе реж жя Пів ніч ної Аме ри ки в шта тах Ва-
шинг тон і Ай да хо. В пус те лі Со но ра на гіл ках де рев 
і ку щів на ви со тах до 1500 м над р.м., у рід ко ліс сі 
Пів ден ної Ка лі фор нії та Лос-Ка бо са [2]. В Єв ро пі 
вид зна хо ди ли на уз бе реж жях Пів ніч но го та Бал-
тійсь ко го мо рів у Скан ди на вських кра ї нах [3,4] 

Так со но міч на при міт ка. Candelaria pacifica має га бі тус, дуже 
схо жий на га бі ту си C. concolor (Dicks.) Arnold і Candelariella 
reflexa (Nyl.) Lettau. Ос нов ною від мін ністю опи са но го так-
со на від C. concolor є від сут ність або сла бий роз ви ток ниж-
ньо го ко ро во го шару, ко рот ші ри зи ни та ли мон но-жов те 
за барв лен ня сла ні за га лом. Ці два види тривалий час не від-
різ ня ли один від од но го, тому в гер ба рі ях Скан ди навських 
кра їн їхні зраз ки збе рі га ли під ос тан ньою на звою. C. reflexa, 
по рів ня но з C. pacifica, ви різ ня є ть ся від сут ністю ниж ньо го 
ко ро во го шару та менш ви ра же ни ми ло па тя ми, які ма ють 
слаб ше роз чле но ва ний край і біль ше при тис не ні до субстра-
ту. 

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку про фе со ро ві ка фед-
ри бо та ні ки Хер сонсь ко го дер жав но го уні вер си те ту 
О.Є. Хо до сов це ву за до по мо гу у ви зна чен ні ли шай ни-
ків і на дан ня нау ко во-ме то дич ної лі те ра ту ри.
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CANDELARIA PACIFICA (CANDELARIACEAE) — НОВЫЙ 
ДЛЯ ЛИХЕНОФЛОРЫ УКРАИНЫ ВИД 

Приведен краткий диагноз, освещены таксономические, 
экологические и географические особенности нового для 
флоры Украины лишайника Candelaria pacifica M. Westb. & 
Arup. 
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CANDELARIA PACIFICA (CANDELARIACEAE), A NEW 
SPECIES FOR LICHEN FLORA OF UKRAINE

The diagnosis of Candelaria pacifica, a new species for the lichen 
flora of Ukraine, and its taxonomic, ecological and geographical 
features are provided.

K e y  w o r d s:  Candelaria pacifica, new species, agricultural 
landscapes, Kherson Region, Ukraine.

Зовнішній вигляд Candelaria pacifica

Habitus of Candelaria pacifica


